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כבר פלשו לארץ ישראל ונערכו לחסל
מסגרת חגיגות ה־  70לקיבוץ
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חונכים
בתמונה
המדינה שאך קמה.ילדי היישובים
יד מרדכי נחנך בשבוע שעבר
את שביל ההליכה
עדיין שהו בבתיהילדים והתינוקות וסכ־
$TS1$וסכנה$TS1$
מסלול הליכה ואופניים מיוחד
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והאופניים
מרדכי
צילום יד
$DN2$וסכנה $DN2$ריחפה בבל רגע נתון .בליל ה־  19במאי
למשפחות .המסלול נחנך בסיור ליל ירח
נה
שש שעות בלבדלפני שהחל הקרב
ששיחזר את נתיב פינוי
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הילדים ,בהדרכת
על יד מרדכי ,נאספוילדי הקיבוץ ופונו
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון יאיר
פרג׳ון .בתום המסלול נערך קומזיץ ,המש־
$TS1$המשתתפים$TS1$
בארבעה משוריינים על ידי אנשי הפל־
$TS1$הפלמ״ח$TS1$,
בראשות גרשון דובנבוים
תתפים
$DN2$המשתתפים $DN2$שרו שירי פלמ״ח ושמעו סיפורים מ״ח,
$DN2$הפלמ״ח$DN2$,
(׳רבמבם׳).
בתוך המשוריין הצפוף נסעו כ־ 100מילדי
מפיהילדים שפונו בזמנווהגיעולסיור עם
קיבוץ יד מרדכי בחסות החשיכה ,בין כפ־
$TS1$כפרים$TS1$
שניצלו.
ילדיהם ונכדיהם 65 ,שנה לאחר
הלילה.ילדי הקיבוץ
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שהוכשר על ידי אנשי קיבוץ
המסלול,
$DN2$כפרים$DN2$עוינים ,במשך כל
לכיוון גברעם ומשםלדורות ובהמ־
$TS1$ובהמשך$TS1$
הוצאו
יד מרדכי ומחלקת התרבות במועצה ,עו־
$TS1$עובר$TS1$
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$DN2$עובר $DN2$לאורך מסלול מישורי ונוח ,בין גבעות
$DN2$מהחזית $DN2$היה אחד מהסמלים שלאירועי תש״ח.
חזית
הכורכר הפורחות של הנגב המערבי .אורכו
מהמשק והפקידו
הורים שלחו אתהילדים
של המסלולרגלי כשניקילומטרים ואורכו
אנשים לא מוכרים
פעוטותוילדים בירי
תשעהקילומטרים
של מסלול האופניים

מאיתנו

$TS1$לרוכבים$TS1$
לרו־
וסיימו את המסלול בקיבוץ גברעם.
שהיה
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האפשרות להמשיך
$DN2$לרוכבים $DN2$מנוסים ניתנה
כבים
מסכים
ברכיבהבמסלולי האופניים הרבים באזור
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מרדכי מוסרים:״בעיצומן של
מלחמת השחרור ,צבאות ערב
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זאת דרשנו מאמהות שיישארו כאן .למרות
הקושי
שבפרידהמהילדים ,לא היה אחד
שיצא נגד ההחלטה עלפינויים.כולםקיבלו
את ההחלטה בלא הנדעפעף.״
ראש המועצה ,יאיר" :אני
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$DN2$מהסכנה$DN2$ואילו ההורים חזרו אל העמדות
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טוב יותר

כאשר אנו יודעים

שהילדים במקום בטוח .הפרידהמהילדים
הייתה קשה מאור .למרות הכאב הגדול
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מלבותינו.
השתחררה

הבנו
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אותם וראי .היש מי מאיתנו

היום ,שהיה מסכים לשלוח אתילדיו אל
לפורענות? ההורים
החושךבשבילים מועדים
ידעו באופן ברורוצלול שאם הם לא יהיו
״אולי בזכות
בעמדות ,אף אחר לא יהיה שם.
אותם ימים״ אמר המשורר ואני חושב:״אולי
בזכות אותם אנשים שחיו באותםזמנים״.

